
Şemsiye Fon Türü Para Piyasası Borçlanma Araçları Borçlanma Araçları Değişken Hisse Senedi Kıymetli Madenler

Kod SLF SKT SKB SKA SKH SYA

Getiriler Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas Fon          Kıstas

Mart 2017 0.88%       0.88% 0.85%       0.95% 0.76%       0.59% 0.62%       0.80% 2.72%       1.61% -0.08%       0.14%

Yılbaşından Beri 2.22%       2.38% 2.09%       2.63% 2.20%      2.67% 3.89%       2.19% 12.51%       12.70% 9.08%       9.98%
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Fon portföylerinin geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, 

haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. 

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

MART 2017

%0.0049%0.0041 %0.0048
Günlük Yönetim 

Ücreti
%0.0027 %0.0054 %0.0054

Mart ayına 87.500 seviyelerinden başlayan BIST-100 endeksi ay içinde 87.500-91.500 arasında işlem görürken, ayı %1,68 yükselişle 89000
seviyesine yakın tamamladı. Sanayi endeksinin %2.7 seviyesindeki getirisi yükselişi domine etti. Bankacılık endeksi genelde yatay bir seyir izledi.
Endeks Mart ayında hem gelişmekte olan ülkeler hem de MSCI dünya endeksinden negatif ayrıştı. Yurtdışında, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere paralel
olarak petrol ihracatçısı Brezilya ve Rusya borsaları EM borsalar içinde negatif ayrışırken, Avrupa bölgesinde ekonomik toparlanmanın güç kazanmasına
paralel başta İspanya ve İtalya olmak üzere bazı borsalar pozitif ayrıştı. Mart ayında FED’in faizleri beklenenden hızlı artırabileceği endişesi ile gelişmekte
olan ülkelere yönelik risk alma iştahı FED kararı öncesi düştü. FED faiz artırım kararı sonrası gelişmekte olan piyasalara fon akımı tekrar hızlandı. TCMB
Mart ayı PPK toplantısında politika faizini %8.00’de, marjinal fonlama faiz oranını ise %9.25’de sabit bıraktı. Tek değişiklik ise; geç likidite penceresi faiz
oranını 75 baz puan artırarak %11.75’e yükseltti. PPK özetinde gıda fiyatlarındaki baz etkisi ve kur hareketlerinin gecikmeli etkileri enflasyondaki yükselişi
devam ettireceği vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği belirtildi.
FED Mart ayı oturumunda faizleri 25 baz puan artırarak %0.75 - %1 aralığına yükseltti. Karar 1’e karşı 9 oyla alındı. 2017 yılı için FED üyeleri ortalama faiz
projeksiyonunu %1.4 olarak korurken, bu yıl için 3 faiz artırım beklentisini korudular. FED Başkanı Yellen faiz kararı sonrası büyümeyi sürdürmek için
kademeli faiz artışının büyük olasılıkla gelecek birkaç yıl için uygun olacağını ve ekonomik görünümün hala belirsiz olduğunu vurguladı. Dolar/TL kuru ay
içinde azami 3.78 seviyelerini test etti. Ay içinde 3.58 – 3.78 bandında genelde yatay hafif TL lehine bir seyir hakimdi. Uzun vadeli tahvil faizleri ay içinde
%10.68 - % 11.45 bileşik faiz bandında yatay ve hafif düşüş trendi içinde, döviz kuruna paralel eğilimini sürdürdü. Gösterge iki yıllık tahvil faiz bileşikleri
de %11,0 - %11.7 bandında hafif yükseliş eğilimli bir seyir izledi. Altının ons fiyatı 1250 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Nisan ayında en kritik gündem maddesi tartışmasız referandum olacakken yurt dışında piyasaların odaklanacağı konu ise Trump’ın mali
politikaları olacak. Sağlık reformu tasarısının temsilciler meclisinden geçirilememesi sonrası Trump politikalarına ilişkin belirsizlik endişe yarattı.
Fransa’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de Avrupa piyasaları başta olmak üzere global piyasalarda yakından takip edilecek. TCMB faiz kararı ve
aksiyonları, Mart ayı enflasyonu da içeride özellikle tahvil faizleri ve kur yönünde belirleyici olacaktır.

Yerel piyasalarda Nisan ayında riskli varlıklarda iyimser havanın küresel risk iştahının yüksek seyredeceği beklentisiyle sürebileceği beklense
de; Nisan ayının ikinci yarısında referandumdan sonra özellikle iç piyasada volatilite çok yükselecektir. BIST-100 çerçevesinde; yeni ayda aşırı
alım seviyeleri olan 91 bin – 93 bin bandında satışların ağır basması beklenmekle beraber ay içinde referandum sonucuna göre 85 bin – 93 bin
seviyelerinin içinde kalması beklenebilir. ABD doları /TL tarafında küresel anlamda hayal kırıklığı yaratan Trump politikalarına bağlı olarak azalan dolar
talebi ve içeride yükselen enflasyon ve faiz baskısıyla ve en önemlisi referandum sonucuna göre 3.50 – 4.00 geniş bantta bir seyir öngörüyoruz. Faizler
tarafında ise TCMB sıkılaştırıcı önlemleriyle birlikte referandum sürecinde yataylaşan bir verim eğrisi beklentisi içerisindeyiz.

Özel Sektör 
Tahvil
45%

Ters Repo
55%

Özel Sektör Tahvil
67%

Kamu Tahvil
21%

Ters Repo
12%

Kamu Tahvil
50%

Ters Repo
18%

Özel Sektör Tahvil
32%

Hisse 
Senedi

22%

Ters Repo
28%

Özel Sektör 
Tahvil
50%

Hisse 
Senedi

88%

Ters Repo
12%

Altın
92%

Ters Repo
8%


